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Екскурсія на тему
«Музей родинних професій»

Примітки
Девіз музею «Від плуга до комп’ютера».
Музейна експозиція, розміщена в оригінальній споруді,
розповідає про 150 родинних професій за останні двісті років.
Були в родині свої пасічники й архітектори, ковалі й лікарі,
будівельники й геологи, шахтарі й музиканти, а ще агрономи,
зоотехніки, вчителі, садоводи, лісоруби, кравці, пожежники,
кіномеханіки, фотографи… Не один рік збирав він усе,
реставрував, лагодив, щоб зберегти реліквії для наступних
поколінь не тільки своєї великої родини, але й для широкого
загалу відвідувачів оригінального музею.

Григорій Мельник «Козакова Долина»

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут, який проходить по
частині ландшафтного заказника загальнодержавного значення
“Козакова долина”. Маршрут охоплює оригінальні й цікаві в
екологічному аспекті об’єкти живої і неживої природи, проходить
через естетично визначні ландшафти різних типів.
Відвідування цього маршруту сприятиме розширенню
природного світогляду відвідувачів, підвищенню їх екологоосвітнього і загальнокультурного рівня, фізичному загартуванню
й оздоровленню, прищепленню любові до природи, рідного краю
і вихованню почуттів моральної відповідальності за її
збереження.

Світлана Галус

«Романтичний
Франківськ»

Івано- Ознайомлення з історією, історико-культурною спадщиною та
природним середовищем, визначними та громадськими місцями
Івано-Франківська.
Місто
переповнене
архітектурними
ансамблями, пам’ятками історії, культури та мистецтва.
Маршрут екскурсії:
Площа Ринок – фонтан «Яйце» - Ратуша – Краєзнавчий музей –
вул.Труша кафе «Говорить Івано-Франківськ» - пам’ятник
Руській Трійці – площа Міцкевича – «Стометрівка» - будівля
готелю «Уніон» - металева скульптура «Дерево щастя» - Вічевий
майдан – Пасаж Гартенбергів – Львівська майстерня шоколаду –
вул.Шевченка – Парк ім.Т.Шевченка, міське озеро.

Наталія Сиван

«Етюди старого міста»

Дана екскурсія присвячена перегляду та показу найбільш
визначних та пам’ятних місць Станіславова.
Маршрут екскурсії:
Івано-Франківська обласна державна адміністрація – Палац
Потоцьких – Ратуша.Краєзнавчий музей – кафедральний Собор
«Покрови Пресвятої Богородиці» - Обласна філармонія – площа
Міцкевича – Кафедральний собор Святого Воскресіння –
Колегіальний фарний костел Пресвятої Діви Марії – обласний
художній музей – фортечна галерея «Бастіон» - Дирекція
залізниць (центральний корпус медичного університету) – Пасаж
Гартенбергів – Вічевий майдан – «Стометрівка»

Христина Світик

«Сакральний
Франківськ»

Івано- Ознайомлення
Франківська.
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Маршрут екскурсії:
Греко-католицький кафедральний собор Святого Воскресіння
Христового – Фарний костел Богоматері і Св.Станіслава
(художній музей) – Автокефальна православна церква,
Кафедральний Покровський собор (Вірменська церква, костел) –
Костел єзуїтів – Церква Св.Йосифа Обручника – Костел ХристаЦаря – Храм Матері Божої Неустанної Помочі.
Юлія
Книгиницька

«Легенди Станіславова»

Ознайомлення з історією та легендами історико-культурних,
архітектурних пам’яток міста Івано-Франківська.

Маршрут екскурсії:
Вічевий майдан – Пасаж Гартенбергів - центральний корпус
медичного університету - Греко-католицький кафедральний собор
Святого Воскресіння – майдан Щаптицького – фортечна галерея
«Бастіон» - площа Ринок – Вірменська церква – Палац Потоцьких
– білий дім – філармонія – площа Міцкевича - пам’ятник І.Франка
– єврейське кладовище.
Вікторія Стасінчук «Стежинками їхніми підемо в Екскурсія, присвячена видатним діячам культури, що віддали
частинку свого життя місту, загадковому Івано-Франківську.
майбутнє»
Ознайомлення з місцями діяльності, вшанування та перебування
відомих діячів історії та культури в Станіславові.
Маршрут екскурсії:
вул.Низова – площа Ринок – вул.Галицька – вул.Незалежності –

вул.Бачинського, вул.С.Стрільців пам’ятник І.Франку –
меморіальний сквер (могила Бачинського, могила Січинського,
Могила Дзвонковської)
Уляна Палійчук

Знайомить нас із сучасними пам’ятками монументального
«Шедеврами
монументального мистецтва мистецтва і скульптурними композиціями славних ковалів, які
щороку демонструють свою майстерність на фестивалі «Свято
Івано-Франківська»
ковалів». Загадкові монументи чудово прикрашають і вливаються
в колорит неповторного міста.

Дарина Вербіцька «Станіславські марципани»
Михайло Білий

Маршрут екскурсії:
«Фонтанне яйце», «Фотографічна рамка», «Дерево щастя» та
«Букет майстрів», пам’ятник страченим патріотам-націоналістам,
пам’ятник діячам ЗУНР, монумент «Вознесіння», «Карусель»,
«Великоднє сонечко» та ротонда зі статуєю Богоматері.
Ознайомлення із закладами харчування, що мають відношення до
кулінарних традицій Івано-Франківська А також дати інформацію
про одні з перших ресторацій міста.
Маршрут екскурсії:
Місце, де почалась Мармулядова пожежа, вул.Липова –
меморіальна дошка В.Скруту - пам’ятник І.Камінському – Пасаж
Гартенбергів – Майстерня шоколаду – Майстерня карамелі –
Стометрівка – Івано-Франківський коледж ресторанного сервісі і
туризму НУХТ

Ірина Смик
«Івано-Франківськ
Галина Долгопола Франкове»
Ярослава
Коробейникова

–

місто Станіславів був насправді дорогим у серці Івана Франка. Знакова
постать, поет, прозаїк, драматург, вчений, етнограф, фольклорист,
історик, філософ, соціолог, економіст, журналіст, перекладач,
громадсько-політичний діяч. В 1962р. місто Станіславів
перейменовано на Івано-Франківськ, бо з ім’ям Франка пов’язана
історія багатьох населених пунктів Прикарпаття.
Маршрут екскурсії:
«Будинок Бойка» - міська Ратуша – площа Ринок – приміщення
міської лазні – морфологічний корпус медичного університету –
будівля колишнього поліцейського магістрату Станіславова –
будинок піцерії «Тіп-топ» - пам’ятник І.Франка

